
با سانتریفیوژایمنکار

امیر اکبري

شماست، همکاري که انجام مراحل پرتالشسانتریفیوژ دوست دیرینه و همکار قطعاًیک آزمایشگاهی یا محقق و پژوهشگر، عنوانبه
.بعدي بسیاري از کارهایتان، به انجام وظایفش پیوند خورده است

و در ما با اوستناصحیحرویی که در اغلب موارد، ناشی از همکاري ،دهدمیگاهی روي دیگري به ما نشان پرتالشاین همکار 
.ش گرفته تا حوادث فجیع ایمنی شودیحآیندي، از عدم عملکرد صحمنجر به اتفاقات ناخوشتواندمیادامه 

به نشانی (استنفوردپزشکیدانشگاهوبگاهمنتشره مطلبازگیريبهرهبا تصمیم گرفتیم تا در این شماره 
https://med.stanford.edu (اري میان همکاین در رابطه با راایمنیکوتاه اما مهمحداقلی وشش نکته، زبانی سادهبا

را مختصر و مفیدایمنی شش نکته این باید ما حداقل.کنیممرور،انسان و ماشین که ممکن است در عمل فراموش کرده باشیم
:به کار خود ادامه دهیمترایمنبتوانیم تا کار ببندیم بههنگام کار با سانتریفیوژ 

استفاده دارشیب؛ از سانتریفیوژ در سطوح ناهموار یا باید مسطح و مستحکم باشدکنیدمیکار سانتریفیوژسطحی که روي آن با -1
.نکنید



نتریفیوژ کنید، در جایگاه مایع را سالیترمیلی10حاوي ايلولهخواهیدمیبراي مثال اگر باالنس کنید؛را روتور داخل هايلوله-2
توجه داشته باشید که اگر محلولتان .ن در سانتریفیوژ یک لوله حاوي همین مقدار آب را قرار دهید تا تعادل برقرار شودمقابل آ

.اساس جرم این کار را انجام دهیدبر اساس حجم باالنس کنید و باید برتوانیدنمییا کمتر از آب است، دیگر تربیشداراي چگالی 

بسیاري از سانتریفیوژها سیستمی ایمنی هرچند .چ عنوان درب دستگاه را باز نکنیداست به هیحرکتحالدروقتی روتور -3
منبع انرژي موتور را قطع تنها که این سیستم اما دقت داشته باشید ،کندمیوش دارند که هنگام باز شدن درب، موتور را خام

پس از خاموش شدن موتور، روتور کماکان به . ما هنوز روتور در حال حرکت استاشودمییعنی فقط موتور خاموش ،کندمی
موجود هستندسانتریفیوژيهايمدل(شودمیمتوقف نهایتاًتا آنکه بعد از مدتی حرکت آن کند شده و دهدمیچرخش خود ادامه 

).باشدمیذکرقابلایمنی این نکته درمجموعاما ،اندکردهبرطرفنقص را اینوکه سیستم ترمز قوي دارند



لرزش کم، طبیعی است اما مقادیر زیادش .ن را خاموش کنید یا از برق بکشیدآلرزدمییا خوردمیاگر دیدید سانتریفیوژ تکان -4
اگر همه چیز مرتب است و همچنان لرزش . را در جایگاهشان چک کنید تا باالنس باشندهالولهمجدداًاول، . خطرناك باشدتواندمی

نباید به کار . کندیا هر پشتیبان مربوط دیگري تماس بگیرید تا دستگاه را سرویس دستگاهتعمیرکارادامه دارد، با شرکت سازنده، 
.ادامه دهیدخوردمیتکان مشخصیطوربهسانتریفیوژي که هنگام چرخش روتور، با 



در حالت کلی .صورت و عینک ایمنی استفاده کنیداگر مجبورید در مجاورت سانتریفیوژ در حال کار، کار کنید، حتماً از محافظ-5
عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، تواندمیهمیشه فاصله مناسب را با سانتریفیوژ حفظ کنید، نزدیک شدن به این همکار 

!دوري و دوستی را برگزینید



که اطمینان حاصل کنید .نکنیدجایشجابهوقتی روتور در حال حرکت است، به سانتریفیوژ ضربه نزنید، آن را تکان ندهید و - 6
سیمی آویزان نیست که به پاي کسی گیر کند و دستگاه را بیاندازد و خطري متوجه محل .جاي دستگاهتان قرص و محکم است

!تان نیستکار این همکار دوست داشتنی
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